Wij maken elke woning en
elk gebouw toegankelijk

Mobiramp
MRS
ALU series
Vouwbaar in de lengte

Ik ben niet meer zo goed ter been en wanneer ik wil gaan
wandelen moet ik eerst een drempel overwinnen. Daarna
volgen nog eens 2 moeilijke traptreden...

In al deze gevallen is een MRS
hellingbaan uit de ALU-series van
MOBIRAMP dé oplossing voor uw
toegankelijkheidsprobleem.

Mijn oma wil graag op bezoek komen maar met haar
rolstoel is het moeilijk om binnen te rijden door die kleine,
vervelende trap bij de voordeur...

Model

Lengte
cm

Breedte
cm

MRS 06080
MRS 10080
MRS 14080
MRS 18018

60
100
140
180

80
80
80
80

Aanbevolen
Hoogteverschil
cm
6
10
14
18

Max.
Hoogteverschil
cm
12
20
28
36

Gewicht
kg

Draagkracht
kg

7
11
15
21

300
300
300
300

Mobiramp is een Europees bedrijf dat oplossingen ontwikkelt en produceert om woningen en gebouwen toegankelijk
te maken. Door onze jarenlange praktische ervaring in het oplossen van (tijdelijke) toegankelijkheidsproblemen bij
particulieren maar ook in de professionele zorgsector slagen wij erin om telkens de juiste oplossingen te vinden. Het
resultaat is een compleet en hoogwaardig gamma van toegankelijkheidsproducten tegen een vriendelijke prijs.

Voordelen van de MRS:
DRAAGBAAR:
Door gebruik te maken van licht
aluminium werd het gewicht van de
hellingbaan tot een minimum herleid.
COMPACT:
De lichtgewicht hellingbaan kan
compact opgevouwen worden tot een
“koffer” met handvat. Daardoor is de
hellingbaan makkelijk te hanteren en te
transporteren. In de gesloten toestand
zorgt een klittenband voor een stabiele
vergrendeling.

EUROPESE KWALITEIT:
Geen enkele hellingbaan verlaat onze
montage-afdeling zonder een grondige
inspectie en test van zijn degelijkheid.
DESIGN:
Mobiramp is erin geslaagd om
functionaliteit en een mooi ontwerp te
combineren door de juiste keuze van
materialen en kleuren.

ANTISLIP:
Het oppervlak van de hellingbaan is
voorzien van een profiel met perfecte
antislip-eigenschappen in alle
weersomstandigheden.

BESCHIKBAARHEID:
Mobiramp heeft steeds een grote
voorraad van alle onderdelen waardoor
wij snel kunnen assembleren en
uitleveren.

VEILIGHEID:
Aan de zijkanten van de hellingbaan
zitten stevige afrijbeveiligingen. Een
antislipprofiel aan de onderkant van
de hellingbaan zorgt ervoor dat de
hellingbaan goed blijft liggen op de
drempel of trap.

FLEXIBEL MAATWERK:
De MRS hellingbaan is een modulair
product dat gemakkelijk aanpasbaar is.
Maatwerk op aanvraag is dus mogelijk.

ROBUUST:
Ook onder zware belasting is de
doorbuiging van de hellingbaan
beperkt tot een minimum. De stevige
constructie zorgt voor een comfortabel
gevoel tijdens het gebruik. Het speciale
rubber scharnier loopt over de hele

MOBIRAMP bv

lengte van de hellingbaan en werd
getest onder zware omstandigheden.

DUURZAAMHEID:
Alle gebruikte materialen van de ALU
hellingbanen zijn 100% recycleerbaar
en dus goed voor ons milieu.
PRIJS / KWALITEIT:
Omdat deze hellingbaan modulair
werd opgebouwd kunnen wij de prijzen
laag houden en tegelijkertijd een hoge
kwaliteit bieden.

